SPELREGELS
Beste lener,
We vinden het fijn dat je bij onze bibliotheek komt lenen, en we hopen dat je veel plezier
zult hebben van je lenerspas. Met deze pas kun je boeken, luisterboeken, dvd’s en nog
meer materiaal lenen. Leuk maar ook nuttig, denk maar aan je spreekbeurt of
boekbespreking op school!
Er zijn wel een paar spelregels verbonden aan het lenen bij de bibliotheek. De
belangrijkste staan hieronder genoemd. Wil je er nog meer over weten, kijk dan op onze
website van de Bibliotheek (www.graafschapbibliotheken.nl).


Iedereen mag naar de bibliotheek, daar hoef je geen ‘lid’ van te zijn. Neem gerust
vrienden, vriendinnen, vader, moeder, opa of oma mee.



Je gebruikt je lenerspas alleen wanneer je iets wilt lenen of wilt reserveren.



De lenerspas is alleen voor jou en voor niemand anders. Wanneer je de pas
kwijtraakt moet je dat meteen even zeggen.



Je kunt met je pas lenen in de bibliotheken in Eefde, Gorssel, Lochem, Warnsveld en
Zutphen, én in de bibliobus in Almen, Harfsen, Epse of Barchem.



Gebruik de pas alleen voor jezelf. Geef hem niet aan je vriendjes of vriendinnetjes!
Die kunnen zelf een lenerspas aanvragen!



Alles wat je leent mag je vier weken thuis houden. Heb je het na vier weken nog niet
uit, dan kun je het één keer verlengen. Doe dit wel op tijd, anders moet je betalen.
Een handig hulpmiddel om niet te vergeten hoelang je materialen mag lenen is het
bonnetje dat je krijgt bij de uitleenbalie of bij de zelfservicebalie.



Wanneer je een boek niet kunt vinden kun je het reserveren. Dit kun je thuis doen
via internet of via een computer in de bibliotheek. Lukt dit niet, dan vraag je het bij
de balie. Binnen Graafschap bibliotheken is reserveren gratis.



Zorg goed voor de spullen die je leent. Gebeurt er toch een ongelukje mee, zeg het
dan even tegen de medewerkers van de Bibliotheek. Boos worden we niet, maar
soms moet je wel een vergoeding betalen.



Let ook goed op wanneer je iets leent. Is het al kapot, laat het de medewerkers
weten! Je betaalt daar natuurlijk niet voor, en je helpt ons er heel goed mee.



Neem eens een kijkje op de website van de bibliotheek: er is heel veel leuks te
vinden over kinderboeken en schrijvers, maar ook over hele andere dingen die
interessant en leuk zijn! www.graafschapbibliotheken.nl.



Ga je verhuizen, geef dit dan aan ons door, dan weten wij ook je nieuwe adres.



En… we hopen het natuurlijk niet, maar wanneer je geen lid meer wilt zijn van de
bibliotheek, dan kun je gewoon naar de bibliotheek gaan en je pasje terugbrengen.



Als je het ergens niet mee eens bent, vertel het ons of schrijf het op. Dan kijken wij
wat we eraan kunnen doen. Je helpt ons daarmee om het fijn te houden in de
bibliotheek!

HEEL VEEL PLEZIER!!
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